Nakskov Kunstforenings beretning for året 2021.
Jeg har igen fået lov til at byde jer alle velkommen til generalforsamling i Nakskov Kunstforening.
Det er naturligvis en meget stor ære for mig. Vi kan igen glæde os over den overvældende
tilslutning, den viser, at vi har en forening, der bæres af vore medlemmer. Det er min oplevelse at det
udstrækkes til vore arrangementer, hvor ordet hygge umiddelbart rammer min efterhånden slidte
hjerne, jeg må dog også understrege, at I også møder udfordringer med åbent sind.
Jeg tror, at foreninger af vores type får stigende betydning for vor trivsel i en Verden, hvor vi knap
har revet os fri af coronaens favntag før vi præsenteres for krigens rædsler. Glædeligt er det dog, at vi
i denne omgang står sammen om at støtte flygtningene.
Jeg vil i år tage udgangspunkt i vor generalforsamling 7. september.
Det var på mange måder en god generalforsamling. Først og fremmest er det den mest besøgte
generalforsamling, jeg har oplevet i vor forening. Der var en god stemning og medlemmerne kom
med mange gode indlæg i debatten. Jeg tror, at vi må tilskrive fremmødet Anne Gyrite Schütts
magiske tiltrækningskraft. Det har bestyrelsen i enighed taget konsekvensen af ved at lade hende
udforme årets kunsthilsen. Vi håber, at det bliver en populær beslutning. I diskussionen om
afskaffelse af årshilsner eller forhøjelse af kontingent var stemningen nej til begge dele. Vi har derfor
besluttet, at medlemmerne i fremtiden må betale en større del af udgifterne til vore ture. Vi har
derudover besluttet, at udlodningerne i fremtiden skal være mindre generøse, og at vi vil lade nogle
af indkøbene gå på auktion på vore generalforsamlinger. Vi vil herudover bede vore medlemmer
købe noget på vort lager af gamle årshilsner.
Det er vores håb, at disse tiltag kan styrke vor økonomi så meget, at kontingentforhøjelse kan
undgås.
Generalforsamlingen gav anledning til fornyelse i bestyrelsen. Rikke Køllgaard og Bodil Hansen
havde efter mange års trofast virke for vor forening bedt om fritagelse. Vi valgte Kit Kjærbye og
Tove Krogh Nielsen til de ledige pladser. De er flittige og medvirker i høj grad til at give foreningen
ny energi.
Ved konstitueringen valgte bestyrelsen at lade formandshvervet være kollektivt. Grete Breinholt
forsætter som kasserer, Birgitte Hartmann er sekretær. Turudvalg består af Inger, Tove, Susanne og
Kit. Udstillingsudvalget består af Kit, Birgitte og Inger.
Årets udstillinger:
Vi åbnede i Skt. Nicolaj Kirke 6. august udstillingen:
Hen- og Tilbagerejse af Jens Chr. Jensen.
Fra åbningstalen citerer jeg.
’Når du finder noget på din vej, ser du muligheder – nogle gange kan du straks billedliggøre det –
andre gange kommer nye inspirationer til – du synes selv bedst om det sidste. Jeg glæder mig meget
over, at du ser muligheder. Hvis vi alle ville lære at udtrykke, hvad vi gerne vil i stedet for, hvad vi
ikke vil, ville det være meget lettere at skabe et bedre samfund for os alle’
Kernen i udstillingen var en mængde og jeg mener mængde togbilletter fra vort område, som den
midtjyske Jens Chr. Jensen havde skabt spændende kunstværker af.
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Keiji Shinnohara.
Vi lånte mod betaling en udstilling med den spændende japanske billedkunstner Keiji Shinnohara af
SDK (Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger), som vi udstillede i bibliotekets glassal og i
bibliotekets mødelokale i perioden 28. maj – 25 juni. Desværre var antallet af besøgende langtfra
imponerende.
Flemming Skudes Supergrafik.
Vi arrangerede udstillingen i samarbejde med Reventlow Støttekreds i Reventlow anlægget.
Udstillingen var åben i weekender i juli. Der var rigtig mange besøgende. Mange besøgende var
tilrejsende/turister og en meget stor del var unge mennesker med børn. Udstillingen har i øvrigt givet
anledning til, at der arbejdes for at lave den af Flemming Skude foreslåede maling af Malerhallerne
på Værftsområdet.
Ture:
Kunstturene er stadig vort adelsmærke. Bestyrelsen prioriterer disse ture højt, selv om det som sagt
belaster budgettet.
Vi synes, at vi har et spændende og omfattende program og vi blev heldigvis igen bakket op af jer –
vore medlemmer. Jeg nævner i hurtig rækkefølge de enkelte arrangementer og håber, at I lyser op i
glad erindring, når I genkender dem.
Søndag 16. maj.

INSITU – Vovestykker – Reventlow-Live.
Rundvisning ved Lotte Madsen kaffe og kage betalt af foreningen
Transport: Selvtransport
Deltagere: 32
Tirsdag 08. juni.

Præstegården i Nakskov - rundvisning Pia Pape og mage.
Søndag 19. september.
Spændende tur til Holmegaard.
To chauffører fik en særlig oplevelse, da de blev taget i parkeringsfælden med stor bøde til følge.
Foreningen betalte entre og kaffe med kage. Den gode frokost var for egen regning.
14 særdeles tilfredse deltagere.
Fredag 25. 2022

Tur til glyptoteket.
19 lollændere sled sig fra morgenen gennem regn og blæst mod Glyptoteket. Her førte Kit Kjærbye
veloplagt de kunsthungrende ind i Anne Marie Karl Nielsens forunderlige verden og kamp for
kvindernes plads i kunstverdenen. Vi studerede herefter den utrolige udstilling af Anne Maries
skulpturer af mennesker og dyr.
Efter god kaffe og kage underholdt Kit med anekdoter fra sin studietid på Glyptoteket, ligesom hun
fortalte, at nye studier påviser, at skulpturerne havde været farvestrålende i antikken. Vi beundrede
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en del spændende rekonstruktioner og den øvrige antikke samling.
Vi gik herefter stærkt opløftede ud i solen, der strålede efter dagens oplevelser.
Foreningen betalte entre, mens vi selv betalte transport (Madsens Busser) og god kaffe med kage.
Onsdag 09. marts.

Foredrag om Ingemann Andersen ved Tine Nielsen Fabienke. Arrangeret i samarbejde med
Folkeuniversitetet.
Deltagere: ca. 50.
Fri adgang.
Søndag 13. marts

Ingemann Andersen på Fuglsang Kunstmuseum. 2. halvleg om Ingemann A.
Transport: Samkørsel i private biler
Deltagere: 20
Andre aktiviteter:
Kulturkonferencen:
Kulturkonferencen aflyses i 2020 grundet corona.
Kulturkonferencen aflyses i 2021 grundet for ringe interesse de foregående år.
Vi kan efterhånden godt føle os overset af Lolland Kommune.
Kulturråd:
Vi har deltaget i nogle møder om projektet.
Der har været nedsat en gruppe med interesserede.
Det ser ikke ud til at der sker noget foreløbig. Det vil i givet fald kræve, at det nye udvalg går aktivt
ind i sagen.
Foreningen.
Vi har fortsat god medlemstilgang, men mister også undertiden medlemmer af forskellige årsager. Vi
mener, at det er kunstturene, der sikrer os det stabile medlemstal.
Jeg vil benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for dens store indsats og store omstillingsvillighed
under vanskelige vilkår i 2021.
Jeg lægger hermed beretningen ud til medlemmernes diskussion. Vi modtager såvel ris som ros og
svarer gerne på spørgsmål.
John Povlsen
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